ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE

Svazek 1

V Ý Z V A
k podání nabídek na veřejnou zakázku
zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením
podle § 53 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
vyhotovená v souladu s Přílohou č. 6 písm. A) k cit. zákonu
Zadavatel tímto podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále také „zákon“ nebo „ZZVZ“) vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání
nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem

„Mobilní třídící linka pro outdoorové akce - technické vybavení“
CPV 44613700-7 Nádoby na odpad, CPV 44613800-8 Kontejnery na odpad, CPV 34928480-6
Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky, CPV 42900000-5 Různá strojní zařízení pro všeobecné
účely a speciální strojní zařízení

Předpokládaná hodnota 3 807 000,00 Kč bez DPH
Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu
Životního prostředí – Operační program životního prostředí, Specifický cíl 3.2 – Zvýšit podíl
materiálového a energetického využití odpadů, registrační číslo projektu CZ.05.3.29/
0.0/0.0/17_069/0007683.
V zadávacím řízení je zadavatel povinen rovněž postupovat v souladu s dokumentem „Pokyny pro
zadávání veřejných zakázek v OPŽP pro období 2014 -2020“ vydaném MŽP Verze 7.0, účinnost od
24. 8. 2017 (dále jen „Pokyny“).
Dodavatel podáním nabídky souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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I.
Identifikační údaje zadavatele
Obchodní firma/název:
Právní forma:
Veřejný zadavatel:
Sídlo
IČO:
e-mail:
Osoba oprávněná jednat jménem
či za zadavatele:
Adresa profilu zadavatele:

Augiášův chlév s.r.o.
společnost s ručením omezeným
§ 4 odst. 2 písm. b) zákona
Radlická 103/2485, 150 00 Praha 5
04297288
info@a-ch.cz
Miroslav Punčochář, Štěpán Suchochleb, jednatelé
https://zakazky.dlc.cz/profile_display_178.html

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Tel.:
Osoba oprávněná jednat jménem
či za zástupce zadavatele:
Kontaktní osoba:
Tel., email:

SKLÁDKA RŮŽOV, spol. s r. o.
společnost s ručením omezeným
B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
25195646
CZ25195646
Kristinou Peroutkovou – jednatelkou společnosti
+ 420 775 330 374
Pavel Peroutka
Pavel Peroutka
+ 420 725 785 422, pavel.peroutka@odpadyjih.cz

V souladu s ust. § 36 odst. 4 ZZVZ zadavatel uvádí, že zpracovatelem této části zadávací dokumentace
- Výzvy - je osoba zastupující zadavatele, tj. společnost SKLÁDKA RŮŽOV, spol. s r. o.
II.
Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
II. 1) Podle § 28 odst. 1 písm. b) zadávací dokumentací se pro účely ZZVZ rozumí veškeré písemné
dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího
řízení při zahájení zadávacího řízení, vč. formulářů podle § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze
č. 6 k ZZVZ.
II. 2) Podle § 53 odst. 1 zákona zjednodušené podlimitní řízení je zahájeno uveřejněním výzvy
k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 ZZVZ. Podle § 53 odst. 3 ve spojení s ust. § 96
odst. 1 zákona zadavatel uveřejnil na svém profilu (viz výše čl. I. této Výzvy) kompletní zadávací
dokumentaci.
III.
Lhůta pro podání nabídek
V souladu s ust. § 54 odst. 1 zákona při současném dodržení zásady přiměřenosti podle § 6 odst. 1
zákona stanovil zadavatel lhůtu pro podání nabídek do
1. 6. 2020 do 08:00 hod.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem stanoveným
v zadávacích podmínkách, nepovažuje se podle § 28 odst. 2 zákona nabídka za podanou a v průběhu
zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
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IV.
Způsob a místo podání nabídek
IV. 1)
V souladu s ust. § 107 odst. 1 zákona nabídka v písemném vyhotovení zpracovaná v českém či
slovenském jazyce, musí být podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje, který je implementován na portále https://zakazky.dlc.cz/.
Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje registrován jako dodavatel https://zakazky.dlc.cz// (viz odkaz „registrace
dodavatele“). Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatel povinni používat výlučně
elektronické nástroje (§ 213 ZZVZ), přičemž nabídku lze podat výhradně prostřednictvím
elektronického nástroje https://zakazky.dlc.cz/. V průběhu zadávacího řízení jsou písemnosti
zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém
nástroji https://zakazky.dlc.cz/.
IV. 2)
Cenovou nabídku vloží dodavatel v elektronické formě do elektronického nástroje
https://zakazky.dlc.cz/profile_display_178.html v souladu s jeho pravidly (elektronické podpisy,
šifrování nabídek). Podrobné instrukce pro použití elektronického nástroje, systémové požadavky na
PC pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci jsou veřejně dostupné na adrese
https://zakazky.dlc.cz/.
Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím https://zakazky.dlc.cz/ jsou
uvedeny v provozním řádu.
Dodavatel musí mít pro možnost podání nabídky dokončenou registraci jako dodavatel
v elektronickém nástroji a ověřenou identitu organizace.
Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě v elektronickém nástroji
https://zakazky.dlc.cz/profile_display_178.html certifikovaném podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o
stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při
zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody a zaručujícím splnění všech podmínek bezpečnosti a
důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím
stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění. Účastník přitom postupuje podle dispozic
zadavatele, uvedených v zadávací dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.
V souladu s ust. § 37 odst. 2 zákona zadavatel požaduje, aby nabídka vložená do elektronického
nástroje byla jako celek podepsána uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka zadávacího řízení. Při podání nabídky postupuje účastník podle § 211 odst. 4
a 5 a § 213 zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se
elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.
Účastník do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž dokladuje splnění požadované kvalifikace,
přičemž může připojit další doklady, které ve vztahu k zadávané veřejné zakázce považuje za důležité.
Oprávněnost osoby, která opatřila nabídku uznávaným elektronickým podpisem, si zadavatel ověří z
webových stránek www.justice.cz - veřejně přístupného obchodního rejstříku (ve zjednodušeném
podlimitním řízení nejsou dodavatelé povinni vkládat do nabídky výpis z obchodního rejstříku, neboť
požadavky na prokázání kvalifikace mohou splnit doložením pouhého Čestného prohlášení – k tomu
viz dále).
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek budou jednotlivé nabídky zpřístupněny v elektronickém nástroji
a posouzeny z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo
postupovat ve smyslu § 39 odst. 4 zákona a posouzení splnění podmínek účasti provést až po
hodnocení nabídek. K zajištění řádného průběhu zadávacího řízení může zadavatel postupovat ve
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smyslu § 46 ZZVZ. V této souvislosti zadavatel upozorňuje, že v zadávacím řízení bude adresovat a
zasílat korespondenci účastníkům zadávacího řízení na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci
registrace do elektronického nástroje https://zakazky.dlc.cz/profile_display_178.html (je nezbytné pro
ni zachovat přístup po celou dobu realizace veřejné zakázky).
IV. 3)
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje
dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato
byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do
nástroje po nahrání veškerých příloh).
IV. 4)
Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný dodavatel.
IV. 5)
Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné. Nabídky v elektronické podobě otevírá
zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel postupuje při otevírání nabídek v souladu
s ust. § 109 zákona. Podle § 109 odst. 2 zákona zadavatel kontroluje, zda nabídka byla doručena ve
stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím
otevřením manipulováno.
IV. 6) Podle § 107 odst. 4 zákona dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být
současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci. Podle § 107 odst. 5 zákona zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více
nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou,
jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
V.
Požadavky na prokázání kvalifikace vč. požadovaných dokladů
V. 1)
Kvalifikaci splní účastník zadávacího řízení, který prokáže splnění:
- základní způsobilosti (§ 74 ZZVZ)
- profesní způsobilosti (§ 77 ZZVZ)
- ekonomické kvalifikace (§ 78 ZZVZ)
- technické kvalifikace (§ 79 ZZVZ)
Podle § 53 odst. 4 zákona základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona je dodavatel povinen prokázat nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
V. 2)
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení doklady o
kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením
(viz Příloha č. 2 této VÝZVY) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle
§ 87 ZZVZ. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů, kterými dodavatelé prokazovali svou kvalifikaci.
Vybraného dodavatele požádá zadavatel o předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů,
kterými prokazoval svou kvalifikaci, před uzavřením kupní smlouvy, pokud nebyly doklady již
součástí nabídky, a to v elektronické podobě. Dokumenty budou opatřeny elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti zadavatel uvádí, že u
dokumentů/dokladů, jejichž původcem není dodavatel (např. výpis z evidence Rejstříku trestů,
potvrzení FÚ, resp. ČSSZ, výpis z OR, písemný závazek jiné osoby ve smyslu § 83 odst. 1 ZZVZ
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apod.), elektronický nástroj, jehož prostřednictvím je podávána nabídka a následně jsou dodavatelem
předkládány zadavatelem vyžádané originály či ověřené kopie, nenahrazuje požadavek podpisu a tyto
musejí být řádně podepsány. Při komunikaci se zadavatelem musejí být dokumenty převedeny do
elektronické podoby (pokud v ní nevznikly), a nepostačuje-li jejich předložení v kopii, musí být
převod do elektronické podoby proveden autorizovanou konverzí (k tomu blíže zák.č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). Doložené
doklady se stanou součástí archivované dokumentace o zadávacím řízení;
V. 2.1)
Podle § 45 odst. 3 zákona doklady k prokázání kvalifikace vyžadované zadavatelem předkládá
dodavatel podle právního řádu ČR. Tyto doklady mohou být nahrazeny i ekvivalentními doklady
podle právního řádu země, ve které se vydávají, přičemž z dokladu musí vyplývat splnění zadávací
podmínky stanovené zadavatelem. K zahraničním dokladům v cizím jazyce musí být připojen i jejich
překlad do ČJ (prostý pracovní překlad). V případě pochybností o jeho správnosti si zadavatel může
od účastníka zadávacího řízení vyžádat doložení překladu ověřeného tlumočníkem zapsaným do
seznamu znalců a tlumočníků podle zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění
pozdějších předpisů. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají v nabídce bez překladu. Uvedený postup se týká nejen dokladů předkládaných k prokázání
kvalifikace, ale i jakýchkoliv dokladů předkládaných dodavateli dle požadavků zadavatele
stanovených v zadávacích podmínkách.
V. 2.2)
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v
informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu,
který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a
údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
V. 2.3)
Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů bude zadavatelem
posouzeno podle § 228 odst. 1 až 3 zákona. Prokazování kvalifikace certifikátem vydaném v rámci
schváleného systému certifikovaných dodavatelů bude zadavatelem posouzeno podle § 234 odst. 1 až
3 zákona.
V. 3) Prokazování kvalifikace získané v zahraničí (§ 81 ZZVZ)
V případě, že byla kvalifikace získaná v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
V. 4)
Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů (§ 82 ZZVZ)
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Pokud jde o jiné kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem, prokazují je dodavatelé podávající společnou nabídku
společně.
V případě, že má být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a dodavatelé za tímto
účelem podají společnou nabídku, požaduje zadavatel ve smyslu § 37 odst. 4 ZZVZ, aby v případě, že
jejich společná nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, předložili zadavateli před podpisem kupní
smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii společenské smlouvy o založení společnosti bez právní
subjektivity („speciál purpose vehicle“), uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze které vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé
budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Příslušná smlouva musí
rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech

5

spojených s poskytováním plnění předmětu veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část
plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů.
V. 5)
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (§ 83 ZZVZ)
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem, prostřednictvím
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že písemný závazek musí být formulován dostatečně a určitě, musí
z něj být zřejmé, jaké konkrétní plnění či jaké konkrétní věci či práva budou jinou osobou poskytnuty
a rovněž to, zda toto plnění (nebo případně věci či práva) odpovídá rozsahu, v jakém kvalifikaci jiná
osoba prokazuje (nebude dostačující, pokud obsahem závazku bude pouze zopakování textu
obsaženého v ust. § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ nebo závazek poskytnout kvalifikaci pro účely
zadávacího řízení nebo veřejné zakázky).
V případě, že se dodavatel rozhodne prokázat ekonomickou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby,
požaduje zadavatel v souladu s ust. § 83 odst. 3 zákona, aby dodavatel a jiná osoba nesli společnou a
nerozdílnou odpovědnost za plnění zadávané veřejné zakázky.
V. 6) Základní způsobilost (§ 74 ZZVZ)
A.) Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení (viz § 53
odst. 4 ZZVZ) pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
B.) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
C.) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby
uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
D.) Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením kopií
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a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení o absenci ke spotřební dani ve vztahu § 74 odst. 1 písm. b)
ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení o absenci k nedoplatku na pojistném plnění nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
Za bezdlužnost účastníka zadávacího řízení dle výše uvedených bodů je podle zákona považován i
stav, kdy má účastník se správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku
dohodnutý splátkový kalendář. Nezpůsobilým je účastník pouze v případě splatných nedoplatků.
V. 7) Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ)
V. 7.1)
Podle § 77 odst. 1 ZZVZ dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k ČR
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje. Dodavatel se sídlem v zahraničí musí výpis z obchodního rejstříku
či výpis z jiné obdobné evidence předložit za předpokladu, že v nich má být podle právního řádu země
svého sídla zapsán.
Podle § 53 odst. 4 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nesmí být starší
než 3 měsíce přede dnem podání nabídky (viz výše bod V. 1).
V. 7.2)
Podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zadávané veřejné zakázky, a to „Výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nebo „Koupě zboží za účelem jeho
dalšího prodeje a prodej“.
V. 8) Ekonomická kvalifikace (§ 78 ZZVZ)
Zadavatel požaduje prokázání minimálního celkového ročního obratu dodavatele za 3 bezprostředně
předcházející účetní období ve výši alespoň 5 mil. Kč/rok. Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a
ztrát nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.
V. 9) Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)
V. 9.1)
Podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona zadavatel požaduje doložení technických popisů zboží určeného
k dodání, ze kterých bude zadavatel mít možnost ověřit splnění technických parametrů jednotlivých
poptávaných komodit, které stanovil v dokumentu „Soupis dodávek technického vybavení“ a který
tvoří nedílnou přílohu návrhu Kupní smlouvy.
V. 9.2)
Podle § 79 odst. 2 písm. l) zákona zadavatel požaduje doložení dokladů prokazujících shodu
požadovaných výrobků s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem.
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VI.
Pravidla pro hodnocení nabídek
V souladu s ust. § 114 odst. 1 a 2 zákona nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH, kterou dodavatelé uvedou v CZK. Zadavatel
stanoví pořadí nabídek od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu bez DPH. Jako
nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Zadavatel posoudí výši nabídkové
ceny vybraného dodavatele v souladu s § 113 zákona.
VII.
V souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona si zadavatel vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka
zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejní na profilu zadavatele. V takovém
případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění.

V Praze dne 13. 5. 2020

……………………………………………….
Miroslav Punčochář, Štěpán Suchochleb
jednatelé

Příloha:
č. 1: Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
č. 2: vzor Čestného prohlášení o splnění kvalifikace
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